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Fenntartói jelentés a két tanítási nyelvű nevelés-oktatás 

indíthatósági feltételeinek való megfelelésről 

 

 

I. Törvényi háttér: 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (módosította a 20/2016. (VIII.24.) EMMI rendelet) 

alapján: 

136. § (1) Két tanítási nyelvű nevelés-oktatás adott célnyelvből abban a gimnáziumban, 

szakgimnáziumban folytatható, amelyik három egymást követő tanév átlagában megfelel annak 

a feltételnek, hogy a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban érettségi vizsgabizonyítványt 

szerzett gimnáziumi tanulók kilencven százaléka, a szakgimnáziumi tanulók nyolcvan 

százaléka a célnyelvből rendelkezik a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló érettségi 

vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert nyelvvizsgával. 

(2) Amennyiben a gimnázium, a szakgimnázium az (1) bekezdésben foglaltaknak nem felel 

meg, új két tanítási nyelvű nevelés-oktatásra a mérések eredményének nyilvánosságra hozatalát 

követő évben kezdődő tanévben a kezdő évfolyamára nem hirdethet felvételt. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesülését egy intézményben célnyelvenként, az adott 

célnyelvet egy évfolyamon tanulók összesített eredménye alapján kell vizsgálni. 

(4) Két tanítási nyelvű nevelés-oktatás abban az intézményben indítható, amelyben az (1) 

bekezdés szerinti feltételt az idegen nyelv tekintetében teljesítik. 

(5) Az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesülését egy intézményben célnyelvenként, az adott 

célnyelvet egy évfolyamon tanulók összesített eredménye alapján a fenntartónak kell évente 

vizsgálnia, és a feltétel nem teljesülése esetén a (2) bekezdés szerinti intézkedést megtennie.  

(6) Fenntartóváltás esetén az (1) bekezdés szerinti feltételt csak a fenntartóváltás évét követő 

évtől, felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
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II. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 136.§ (1) bekezdésében foglalt 

feltételek teljesülése a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium két tanítási nyelvű osztályában 

A 2014/2015-ös tanévben: 

Az angol célnyelvű két tanítási nyelvű szakközépiskolai nevelés-oktatásban (13.E 

osztály) érettségi vizsgabizonyítványt szerzett 31 tanuló. Valamennyi tanuló teljesítette a 

100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet 53. § (4.) és 54.§. (4) bekezdésében foglalt feltételeket, 

érettségi bizonyítványuk felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsgával egyenértékű angol 

célnyelvből. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 136.§ (1) bekezdésében foglalt feltételt 

tehát a 2014/2015-ös tanévben teljesült, a megfelelési arány 100%. 

A sikeres érettségin túl az osztály 28 tanulója tett szakmai angol nyelvvizsgát. 18 tanuló szerzett 

komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgát (6 BGF, 12 LCCI), 6 tanuló komplex középfokú (B2) 

BGF nyelvvizsgát. 3 C1 szóbeli LCCI és 1 C1 írásbeli BGF nyelvvizsga részeredmény született. 

 

A 2015/2016-os tanévben: 

Az angol célnyelvű két tanítási nyelvű szakközépiskolai nevelés-oktatásban (13.E 

osztály) érettségi vizsgabizonyítványt szerzett 34 tanuló. Közülük 32 tanuló teljesítette a 

100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet 53. § (4.) és 54.§. (4) bekezdésében foglalt feltételeket, 

érettségi bizonyítványuk felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsgával egyenértékű angol 

célnyelvből. Két tanuló emelt angol célnyelv vizsgája nem érte el a 60%-os eredményt. Közülük 

egy tanulónak BGF B2 nyelvvizsgája volt. Egy tanuló nem rendelkezett tanulmányai végén B2 

komplex nyelvvizsgával. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 136.§ (1) bekezdésében foglalt 

feltételt tehát a 2015/2016-os tanévben teljesült, a megfelelési arány 97%. 

A sikeres érettségin túl az osztály 29 tanulója tett szakmai angol nyelvvizsgát. 18 tanuló szerzett 

komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgát (4 BGF, 14 LCCI), 7 tanuló komplex középfokú (B2) 

BGF nyelvvizsgát. 3 C1 írásbeli LCCI és 1 C1 szóbeli LCCI nyelvvizsga részeredmény 

született. 
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A 2016/2017-es tanévben: 

Az angol célnyelvű két tanítási nyelvű gimnáziumi nevelés-oktatásban (12E osztály) 

érettségi vizsgabizonyítványt szerzett 28 tanuló. Közülük 25 tanuló teljesítette a 100/1997. 

(VI.13.) Kormányrendelet 53. § (4.) és 54.§. (4) bekezdésében foglalt feltételeket, érettségi 

bizonyítványuk felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsgával egyenértékű angol célnyelvből. 

Három tanuló emelt angol célnyelv vizsgája nem érte el a 60%-os eredményt. Közülük két 

tanulónak B2 nyelvvizsgája volt. Egy tanuló nem rendelkezett tanulmányai végén B2 komplex 

nyelvvizsgával. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 136.§ (1) bekezdésében foglalt feltételt 

tehát a 2016/2017-es tanévben teljesült, a megfelelési arány 96%. 

A sikeres érettségin túl az osztály 13 tanulója tett szakmai angol nyelvvizsgát. 11 tanuló szerzett 

komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgát (8 BGF, 3 LCCI), 2 tanuló komplex középfokú (B2) BGF 

nyelvvizsgát. 

 

III. Összegzés: 

A Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium három egymást követő 

tanév átlagában megfelel annak a feltételnek, hogy a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban 

érettségi vizsgabizonyítványt szerzett gimnáziumi tanulók kilencven százaléka, a 

szakgimnáziumi tanulók nyolcvan százaléka a célnyelvből rendelkezik a KER szerinti B2 

szintű nyelvtudást igazoló érettségi vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert nyelvvizsgával. 

Az elmúlt három tanévben (2014/2015 -  2016/2017.) a megfelelés átlaga 98%. A képzés sikeres 

és a továbbiakban is indítható. 

 

Eger, 2017. július 6. 

 

        Dr. Sipos Mihály  

      igazgató 


